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József Attila születésének századik évfordulója al-
kalmából – a József Attila-emlékév keretében, a költő
életművét, a tipográfia művészete általi népszerű-
sítés céljából – a Kner–Tevan Alapítvány és a békés-
csabai Munkácsy Mihály Múzeum meghirdeti

A JÓZSEF ATTILA KÖLTÉSZETE
című

NEMZETKÖZI TIPO-GRAFIKAI VERSENYT 
ÉS KIÁLLÍTÁST

Békéscsabán, 2005. december 1–31. között a Mun-
kácsy Mihály Múzeumban.

A nemzetközi verseny és kiállítás témája
A kiállításon részt vevő pályázóktól egy versnek
vagy annak egy részletének, tisztán tipográfiai
eszközökkel való megjelenítését várjuk. Lehetősé-
get biztosítva mindenfajta tipográfiai kísérlete-
zésnek.

A pályázók alkotásaikban a vers, versrészlet mon-
danivalóját kiemelhetik illusztrációk (rajz, fotó)
alkalmazásával.

A kiállításon részt vehetnek
A tipográfia műfajában alkotó hazai és külföldi ti-
pográfusok, typo-stúdiók, illusztrátor grafikusok,
egyéni hazai vagy külföldi alkotóműhelyekben te-
vékenykedő tipográfusok, grafikusok, képző- és ipar-
művészeti főiskolák tipo-grafikai szakos hallgatói.

Lehetőség van kollektív pályaművek beküldésé-
re is. A pályamunkákat jól kidolgozott tervek vagy
nyomat formájában kérjük elkészíteni.

Beküldendő művek két kategóriában

I. TIPOGRÁFIAI VERS

A verset tisztán a tipográfiai műfaj esztétikai követel-
ményeivel hagyományos nyomdai technológiá-
val (minimális díszítőelem használatával) vagy a
számítógép adta lehetőséggel alkotott betűkom-
pozícióval kérjük megjeleníteni.

A feladat: a József Attila költeményeiből választott
verset (versrészletet) két, egy oldalon nyomtatott
lapon megjeleníteni. Az egyik lapon a címoldalt,
a másikon, (mely lehet egy- vagy duplaoldalas is)
a vers szövegét. A versválasztás kötetlen.

II. ILLUSZTRÁLT TIPOGRÁFIAI VERS

Az illusztráció, betű, rajz, fotó alkalmazásával kom-
ponált vers, versrészlet.

A megjelenítés formája azonos az I. tipográfiai
vers kategóriával.

Beküldendő művek mérete, színe és száma
A legkisebb minimális oldalméret A4 (21×29,5 cm),
de lehet – nagyobb méretű – más alakú formátu-
mot is választani. Egy vagy több szín alkalmazása
egyaránt lehetséges. A művek száma nincs korlá-
tozva. Az alkotások lehetnek bármely technikával
készített nyomatok, esztétikailag kidolgozott kiál-
lítható tervek. A beküldött pályaművek, valamint
a kiállított alkotások is a nyomdamúzeum archívu-
mába kerülnek.

A kiállítás nevezési határideje: 2005. március 31.
Jelentkezési lapok a szervezőbizottság címén kér-
hetők.
Munkácsy Mihály Múzeum, 
5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 9.
Telefon: 66/323-377
Telefax: 66/523-842
E-mail: csabai.merleg@bekescsaba.hu

A pályaművek zsűrizése
A beküldött kiállítási anyag elbírálásáról és a díjak
odaítéléséről a rendezőség által megbízott neves
tipográfus és grafikus művészekből álló zsűri dönt,
mely elbírálja a pályaműveket, és dönt arról, mely
művek kerüljenek kiállításra.

A kiállítás díjai
Aranybetű-díj (két kategóriában)  w 2 × 100 000 Ft
Különdíjak  w 3 × 75 000 Ft

Pályázati felhívás


